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Instrukcja montażu i ładowania akumulatora 

Aby naładować akumulator, należy zdjąć osłonę akumulatora, włożyć akumulator 

7.2V i połączyć jego złącze ze złączem pojazdu, a następnie zamknąć osłonę.  

 

Aby rozpocząć ładowanie, należy wyjąć akumulator z modelu, po wyjęciu należy 

podłączyć go do zawartego w zestawie przewodu ładującego. Podczas ładowania 

akumulator powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.  

 



Przebieg procesu ładowania: 

1. Po podłączeniu rozładowanego akumulatora, lampka informacyjna zaświeci się.  

2. Podczas ładowania akumulatora, lampka informacyjna będzie powoli migać. 

3. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, lampka zgaśnie. 

Istnieją trzy sposoby ładowania akumulatora: 

Sposób pierwszy: 

Przewód ładujący może być podłączony do dowolnego komputera. 

 

Sposób drugi: 

Przewód ładujący może być podłączony do adaptera, a adapter do 

gniazda sieciowego.  

Sposób trzeci: 

Przewód ładujący może być podłączony do powerbanka, jeśli jego 

poziom energii pozwoli na naładowanie akumulatora do pełna.  

 

Montaż baterii kontrolera 

Aby zamontować baterie w kontrolerze, należy zdjąć osłonę, umieścić dwie baterie 

AA (brak w zestawie) zgodnie z biegunowością w gnieździe baterii, a następnie 

zamknąć osłonę i dokręcić śrubkę.  

 

Jeśli lampka kontrolera nie świeci się, pomimo tego, że przełącznik kontrolera 

ustawiony jest w pozycji „ON”, oznacza to, że baterie mają niski poziom energii i 

należy je niezwłocznie wymienić.  

Instrukcje dotyczące korzystania z baterii oraz akumulatora 

1. Baterie należy umieścić w wyznaczonych gniazdach zgodnie z oznaczeniami 

polaryzacji. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z 

baterii rozładowanych i nowych. 

2. Należy korzystać jedynie z polecanego typu akumulatora. 

3. Nie należy zwierać złącz kontrolera i pojazdu. 



4. Po wyczerpaniu baterie należy wymienić, a akumulator naładować.  

5. Nie należy ładować baterii jednorazowych. Baterie wielorazowe (akumulatory) 

powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej.  

6. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z modelu i 

kontrolera. 

7. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać stan przewodów, złączy, obudowy 

i innych elementów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy 

niezwłocznie zaprzestać korzystania z modelu. Przed ponownym użyciem 

produktu należy dokonać wymaganych napraw.  

8. Model powinien być zasilany jedynie za pomocą akumulatora 7.2 V (dołączony 

do zestawu). Kontroler powinien korzystać jedynie z jednorazowych baterii AA. 

Złożenie i rozłożenie ramienia dźwigu  

1. Aby złożyć ramię dźwigu, należy 

zdjąć blokadę i złożyć ramię w 

dół. 

2. Aby rozłożyć ramię, należy 

rozłożyć je w górę oraz upewnić 

się, że blokada się zamknęła. 

 

 

 

Parowanie urządzeń 

Produkt ten korzysta z łączności 2.4GHz, przed rozpoczęciem zabawy należy połączyć 

ze sobą oba urządzenia.  

1. Należy uruchomić model, przesuwając przełącznik w pozycję „ON” 

 

2. Należy uruchomić kontroler, przesuwając przełącznik w pozycję „ON” 

 

Podczas parowania lampka kontrolera będzie migać. Po zakończeniu parowania 

lampka przestanie migać, a produkt będzie gotowy do zabawy. 

 

 



Instrukcja obsługi kontrolera 

• 1 i 2 – drążki kierunku 

a) Lewy drążek kontroluje lewą gąsienicę, a prawy – prawą. 

b) Wychylenie obu drążków do przodu sprawi, że pojazd zacznie jechać do 

przodu. Wychylenie obu drążków do tyłu sprawi, że pojazd zacznie jechać 

do tyłu. 

c) Wychylenie lewego drążka do przodu, a prawego do tyłu sprawi, że pojazd 

skręci w prawo. Wychylenie lewego drążka do tyłu, a prawego do przodu 

sprawi, że pojazd skręci w lewo. 

• 3 – obrót nadwozia dźwigu w lewo 

• 4 – obrót nadwozia dźwigu w prawo 

• 5 – poruszanie hakiem w górę i w dół 

• 6 – poruszanie żurawiem w górę i w dół 

• 7 i 8 – jednoczesny ruch haka i żurawia 

a) Hak i żuraw jednocześnie w górę 

b) Hak i żuraw jednocześnie w dół 

c) Hak w górę, żuraw w dół 

d) Hak w dół, żuraw w górę 

• 9 – włączenie i wyłączenie efektów dźwiękowych 

• 10 – Włączenie i wyłączenie świateł 

• 11 – automatyczny pokaz wszystkich funkcji dźwigu 

• 12 – Przełącznik On/Off 

 

 

 



Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.  

Produkt zawiera małe elementy, należy więc przechowywać go poza 

zasięgiem dzieci.  

 

 

Wyprodukowano w Chinach 


